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Mācību gada noslēgu-
mā, 19. maijā, Ozolnieku 
Tautas namā tika sumi-
nāti Ozolnieku novada 
skolu 40 centīgākie sko-
lēni un 33 viņu pedagogi, 
kuri 2015./2016. mācību 
gadā ieguvuši godalgotas 
vietas mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos un 
zinātnisko darbu skatēs. 

Pasākumā tika sveikti arī 
novada mūzikas un māks-
las skolu audzēkņi un pe-
dagogi, kuri konkursos 
un metodisko izstrādņu 
skatēs ieguvuši atzinīgu 
vērtējumu.

Skolēni par iegūto 1., 
2. vai 3.vietu un panāku-
miem novada, reģiona 
vai valsts mērogā saņēma 

Ozolnieku novada Izglī-
tības nodaļas Atzinības 
rakstu un naudas prēmi-
ju. Atzinību, ziedus un 
prēmijas saņēma arī cen-
tīgo skolēnu pedagogi, 
kuru sniegtā gudrība un 
atbalsts motivējis jaunie-
šus tiekties pēc augstāka-
jiem sasniegumiem. 

Svinības ar skanīgiem 

priekšnesumiem kupli-
nāja Ozolnieku Mūzikas 
skolas kolektīvu sniegumi 
un individuālie izpildītāji 
Godināšanas pasākums 
bija kā krāšņi svētki no-
vadnieku gudrībai, centī-
bai, pacietībai, zinātkārei, 
apņēmībai un talantiem. 

Solvita Cukere

Macīts cilvēks zelta vērts

Izlaidumu 
laiks novada 
skolās

Izlaidumi Ozolnieku no-
vada pirmsskolas izglītības 
iestādēs un novada Mūzikas 
skolās, kā ierasts, notika 
maija beigās, bet skolēni 
no skolas gaitām atvadīsies 
jūnijā. Aicinām uz izlaiduma 
svinībām Ozolnieku novada 
skolās!
Ozolnieku vidusskolā – 
9.klasei 11.jūnijā 
plkst.13.00, 
12.klasei 11.jūnijā 
plkst.17.00
Garozas pamatskolā –
10.jūnijā plkst.14.00
Salgales pamatskolā – 
11.jūnijā plkst.16.00
Teteles pamatskolā – 
9.B klasei 10.jūnijā 
plkst.15.00  
9.A klasei 11.jūnijā 
plkst.11.00

Izvirzi savus 
pretendentus 
konkursa  
“Ozolnieku 
novada Gada 
cilvēks” 
deviņām 
nominācijām:
 Mūža ieguldījums;

 Gada cilvēks izglītībā;

 Gada cilvēks kultūrā;

 Gada cilvēks sportā;

 Gada jaunietis;

 Gada cilvēks 
pašvaldības darbā;

 Gada cilvēks 
uzņēmējdarbībā;

 Gada saimnieks savā 
sētā;

 Gada cilvēks.

Pieteikuma anketas 
iespējams aizpildīt elektroni-
ski vai drukātā formā.  
Sīkāka informācija 
par konkursu pieejam 
pašvaldības mājas lapā www.
ozolnieki.lv un informatīvajā 
izdevumā “Ozolnieku Avīze” 
Nr.3, 2016.g.

14. maijā, spītējot ne-
mīlīgajiem laikapstāk-
ļiem, pēc spartakiādes 
uzvarētāju apbalvošanas 
pie Ozolnieku Sporta cen-
tra, novada domes priekš-
sēdētājs Pēteris Veļeckis 
deva starta šāvienu 16. 
tradicionālajai Ozolnieku 
velotūrei, kur šogad pie-
dalījās ap 300 dalībnieku.  
Nodziedājuši velotūres 
himnu, dalībnieki drau-
dzīgā braucēju un pava-
dītāju kolonnā devās 18 
km garajā ceļojumā, kas 
šogad veda arī caur Jelga-
vu, patīkami pārsteidzot 
ceļā satiktos autobraucē-
jus un gājējus.  Kopā ar 
mums braucienā piedalī-
jās Aizsardzības ministri-
jas pārstāvji un ministrs 
Raimonds Bergmanis ar 
ģimeni. 

Velotūres noslēgumā 
Sporta centra stadionā 
Zemessardzes 52.kājnieku 
bataljons pasākuma dalīb-

niekus priecēja ar siltām 
pusdienām un ekipējuma 
paraugdemonstrējumiem, 
kas vairāk ieinteresēja 
ģimenes ar bērniem. Pēc 
tam visi dalībnieki varēja 
izbaudīt pozitīvas emo-

cijas nelielā noslēguma 
koncertā un piedalīties lo-
terijā, saņemot piemiņas 
veltes no kopīgā sportiskā 
pasākuma.

Gadu gaitā velotūre iz-
veidojusies par skaistu un 

novadniekus saliedējošu 
tradīciju, kas dod iespēju 
aktīvi pavadīt brīvdienu 
kopā ar ģimeni, bērniem 
un tuvāk sadraudzēties ar 
saviem kaimiņiem. 

Solvita Cukere

Spītējot lietum, dodas 16. Ozolnieku velotūrē



2 maijs 2016   

maija sēdē  
OzOlnieku nOvada 
dOme nOlēma:

1. Apstiprināt Ozolnieku novada 
pašvaldības 2015.gada publis-
ko pārskatu.
2. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
Garozas pamatskolas saim-
niecības ēkas izbūvei un PII 
“Saulīte” pagraba hidroizolāci-
jas darbu īstenošanai.
3. Pieņemt grozījumus Ozolnie-
ku novada pašvaldības pilnajā 
štatu sarakstā.
4. Uzņemt uzskaitē nekustamo 
īpašumu.
5. Izslēgt no pašvaldības bilan-
ces inženierbūvi.
6. Piedalīties biedrības Lauku 
partnerība „Lielupe” izslu-
dinātajā atklātajā projektu 
konkursā, iesniedzot projektu 
„Velomaršrutu izstrāde Ozolnie-
ku novadā”.
7. Apstiprināt Budžeta komisi-

jas nolikumu.
8. Iecelt pārvaldnieku dzīvoja-
majai mājai Bērzu ielā 2, Tetelē.
9. Pieņemt zemes gabalu Ābe-
līšu ceļā, Salgales pagastā.
10. Pieņemt grozījumus 
Ozolnieku novada Kultūras 
nodaļas nolikumā, Tautas nama 
nolikumā un Ānes kultūras 
nama nolikumā.
11. Finansēt ēdināšanas 
izdevumus privāto pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņiem 
no 2017.gada 1.janvāra.
12. Apstiprināt projekta pietei-
kumu „Ozolnieku novada bērnu 
un jauniešu vasaras nomet-
nēm” konkursa rezultātiem.
13. Apstiprināt SIA „Latspar-
taks” derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju. (Apstiprināts ārkārtas 
sēdē.)

dOmes ziņas

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu Nr.12 (protokols Nr.04)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2016  

„Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību 
novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās Ozolnieku novadā” 

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk 

- Noteikumi) nosaka alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecības kārtību 
izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko 
pasākumu norises vietās un kārtību, 
kādā saskaņojama alkoholisko dzērie-
nu mazumtirdzniecība novietnēs.

1.2. Noteikumi ir saistoši visām 
personām, kuras vēlas saņemt atļauju 
alkoholisko dzērienu mazumtirdz-
niecībai izbraukuma tirdzniecībā 
sabiedrisko pasākumu norises vietās 
vai saskaņot alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnēs.

II. Alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecības kārtība izbraukuma 
tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu 
norises vietās

2.1. Alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā 
sabiedrisko pasākumu norises vietās 
drīkst veikt komersanti, kuri saņēmuši 
vienreizēju pašvaldības atļauju (turp-
māk - Atļauja).

2.2. Maksimāli pieļaujamais ab-
solūtā spirta daudzums alkoholiskajos 
dzērienos, kuru mazumtirdzniecība 
ir atļauta izbraukuma tirdzniecībā 
sabiedrisko pasākumu norises vietās 
Ozolnieku novadā, nedrīkst pārsniegt 
15 procentus.

2.3. Tiesības saņemt Atļauju ir 
komersantiem, kuri normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci  
alkoholisko dzērienu mazumtirdznie-
cībai.

2.4. Atļaujas saņemšanai komer-
santam jāiesniedz šādi dokumenti:

2.4.1. iesniegums (pielikums Nr.1), 
2.4.2. komersantam izsniegtās 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecī-
bas licences kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.4.3. saskaņojumu ar pasākumu 
rīkotāju.

2.5. Lēmumu par Atļaujas izsnieg-
šanu vai atteikumu izsniegt Atļauju 
pieņem Ozolnieku novada pašvaldības 
izpilddirektors desmit darba dienu 
laikā pēc iesnieguma un visu nepiecie-
šamo dokumentu saņemšanas.

2.6. Atļauju (pielikums Nr.2) 
izsniedz pēc Ozolnieku novada 
pašvaldības nodevas par tirdzniecību 
publiskās vietās samaksas.

2.7. Atļauju atsaka izsniegt, ja:
2.7.1. komersants nav iesniedzis 

Noteikumu 2.4.punktā minētos 
dokumentus;

2.7.2. Atļaujas saņemšanai 
iesniegtas nepatiesas ziņas.

2.8. Ozolnieku novada pašvaldības 
izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto 
atļauju, ja Atļaujas saņēmējam tiek 
konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi 
alkoholisko dzērienu mazumtirdznie-
cībā sabiedrisko pasākumu norises 
vietās, tai skaitā netiek ievēroti Notei-
kumu 2.2.punkta nosacījumi.

2.9. Lēmums par Atļaujas anulē-
šanu nekavējoties rakstveidā tiek pazi-
ņots Atļaujas saņēmējam. Samaksātā 
pašvaldības nodeva par tirdzniecību 
publiskās vietās netiek atmaksāta.

III. Alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecības novietnēs saskaņoša-
nas kārtība

3.1. Pašvaldības saskaņojums 
alkoholisko dzērienu mazumtirdznie-
cībai novietnēs (turpmāk - Saskaņo-
jums) tiek izsniegts komersantiem, 
kuri papildus alkoholisko dzērienu vai 
alus mazumtirdzniecības speciālajā at-
ļaujā (licencē) norādītajai pastāvīgajai 
tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko 
dzērienu  mazumtirdzniecību noviet-
nēs (īslaicīgas lietošanas objektos) 
Ozolnieku novada teritorijā.

3.2. Alkoholisko dzērienu ma-
zumtirdzniecībai novietnēs Ozolnieku 
novadā tiek atļauta laika periodā no 
1.aprīļa līdz 1.novembrim.

3.3. Maksimāli pieļaujamais ab-
solūtā spirta daudzums alkoholiskajos 
dzērienos, kuru mazumtirdzniecība ir 
atļauta novietnēs Ozolnieku novadā, 
nedrīkst pārsniegt 15 procentus.

3.4. Saskaņojuma saņemšanai ko-
mersantam jāiesniedz šādi dokumenti:

3.4.1. iesniegums (pielikums Nr.1), 
3.4.2. komersantam izsniegtās 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecī-
bas licences kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.4.3. komercdarbībai izmantoja-
mās vietas īpašuma, nomas vai lieto-
šanas tiesību apliecinoša dokumenta 
kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.4.4. saskaņojumu ar Ozolnieku 
novada būvvaldi par novietnes izvieto-
šanu un vizuālo noformējumu. 

3.5. Saskaņojumu (pielikums 
Nr.3) izsniedz pēc Ozolnieku novada 
pašvaldības nodevas par tirdzniecību 
publiskās vietās samaksas uz noteiktu 
laiku kalendārajā gadā, bet ne ilgāk 
kā uz Noteikumu 3.2.punktā norādīto 
termiņu. 

3.6. Lēmumu par Saskaņojuma 
izsniegšanu vai atteikumu izsniegt 
Saskaņojumu pieņem Ozolnieku 
novada pašvaldības izpilddirektors 
desmit darba dienu laikā pēc iesnie-

guma un nepieciešamo dokumentu 
saņemšanas. 

3.7. Saskaņojumu atsaka 
izsniegt, ja:

3.7.1. komersants nav iesniedzis 
Noteikumu 3.4.punktā minētos 
dokumentus;

3.7.2. komercdarbību plānots 
uzsākt vietā, kas neatbilst tās izman-
tošanas mērķim.

3.8. Ozolnieku novada pašvaldī-
bas izpilddirektors ir tiesīgs anulēt 
izsniegto Saskaņojumu, ja:

3.8.1. Saskaņojuma saņemša-
nai iesniegtas nepatiesas ziņas;

3.8.2. Saskaņojuma saņēmē-
jam tiek konstatēti normatīvo aktu 
pārkāpumi alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībā novietnēs, tai 
skaitā netiek ievēroti Noteikumu 3.2. 
un 3.3. punktu nosacījumi;

3.8.3. alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecība novietnē būtiski 
apdraud sabiedrisko kārtību un citu 
personu tiesību aizsardzību. 

3.9. Lēmums par Saskaņojuma 
anulēšanu nekavējoties rakstveidā 
tiek paziņots Saskaņojuma saņē-
mējam. Samaksātā pašvaldības 
nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās netiek atmaksāta.

IV. Noslēguma jautājumi
4.1. Atteikumu izsniegt Atļauju vai 

Saskaņojumu var apstrīdēt Ozolnieku 
novada domē Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Atļaujas vai Saskaņojuma 
saņēmējs ir atbildīgs par:

4.2.1. Alkoholisko dzērienu aprites 
likuma ievērošanu;

4.2.2. tirdzniecību reglamentējošo 
normatīvo aktu ievērošanu;

4.2.3. sabiedrisko kārtību alko-
holisko dzērienu mazumtirdzniecības 
vietā;

4.2.4. kārtības, tīrības un sani-
tāro normu ievērošanu alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecības vietā, 
kā arī par tās sakārtošanu pēc darba 
pabeigšanas.

4.3. Izsniegto Atļauju vai Sasaņoju-
mu aizliegts nodot citai personai.

4.4. Noteikumu ievērošanas 
uzraudzību un kontroli veic Ozolnieku 
novada pašvaldības policija un pašval-
dības pilnvarotas amatpersonas.

4.5. Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Ozolnieku novada pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā “Ozolnieku avīze”.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku  novada domes priekšsēdētājs

Ozolnieku novada 2015.gada 
pārskata kopsavilkums

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.8/2016
„Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās 

Ozolnieku novadā” 
paskaidrojuma raksts

Projekta nepieciešamības pamatojums
Nepieciešamību izdot saistošos noteikumus “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasā-

kumu norises vietās Ozolnieku novadā” ir noteikta Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā. 
Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā 

sabiedrisko pasākumu norises vietās un kārtība, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, kas 
līdz šim Ozolnieku novadā nebija noteikta.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās. Nav nepieciešamas jaunas institūcijas un 

jaunas darba vietas.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi attiecas uz komersantiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecībai, un plāno  alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs vai izbraukuma tirdzniecībā sabied-
risko pasākumu norises vietās Ozolnieku novadā. 

Informācija par administratīvajām procedūrām 
Lai saņemtu atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises 

vietās vai saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs, komersantam jāgriežas Ozolnieku novada 
pašvaldībā. Saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ozolnieku novada pašvaldības policija un pašvaldības 
pilnvarotas amatpersonas.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
    Konsultācijas nav notikušas.

2016.gada 12.aprīļa domes 
sēdē tika apstiprināts Ozolnieku 
novada domes 2015.gada pārskats, 
kur sniegti skaidrojumi par veikto 
darījumu un notikumu ietekmi uz paš-
valdības finansiālo stāvokli. Pārskatā 
norādīti šādi izpildes rezultāti:  
1. Pašvaldības bilances kopsumma 
28 173 426 EUR. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, tā samazinājusies 
par 776 216 EUR vai par 2,7%, kas 
galvenokārt saistīts ar ilgtermiņa 
ieguldījumu atlikumu samazinājumu. 
Samazinājuma lielāko apjomu 
veido ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 
vērtības izmaiņas. 
2015.gadā par 357 340 EUR vai 
par 15%, palielinājusies kreditoru 
atlikuma kopsumma - tajā skaitā 
ilgtermiņa aizņēmumi palielinājušies 
par 53%. Savukārt debitoru saistības 
palielinājušās par 87 886 EUR vai 
par 18 %. 
2. Pārskata gada budžeta izpildes re-
zultāts – 1 133 552 EUR, tajā skaitā: 
2.1. pamatbudžeta izpildes rezultāts 
– 1 169 883 EUR; 
2.2. speciālā budžeta izpildes rezul-
tāts 40 166 EUR; 
2.3. ziedojumu un dāvinājumu izpil-
des rezultāts – 3 835 EUR apmērā. 
Izpildes rezultāts parāda pārskata 
gada faktisko ieņēmumu un faktisko 
izdevumu starpību. Negatīvais 
izpildes rezultāts saistīts ar to, ka 
2015.gada izdevumi bija lielāki par 
ieņēmumiem. 
2015. gadā kopējie ieņēmumi bija 
10 859 850 EUR, kas ir par 122 941 
EUR vai par 1 % vairāk nekā 2014.
gadā, tajā skaitā nodokļu ieņēmumi 
palielinājušies par 2,6%. Lielāko 
nodokļu ieņēmumu apjomu veidoja 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 

Pašvaldības 2015. gada budžetā 
dažādu transfertu veidā saņemts 
finansējums 2 716 102 EUR, kas ir 
par 10% vairāk nekā 2014.gadā. 
2015. gadā kopējie izdevumi bija 
11 712 886 EUR, kas ir par 11% jeb 
1 156 066 EUR vairāk nekā 2014. 
gadā. Lielākais izdevumu īpatsvars 
pēc funkcionālajām kategorijām 
attiecināms uz izglītības nozari, bet 
pēc ekonomiskajām kategorijām - uz 
atlīdzības izdevumiem. 
Ozolnieku novada pašvaldības 2015.
gada pamatbudžeta izdevumi pa 

funkcionālām kategorijām sadalījās 
sekojoši: izglītība 51%, pašvaldības 
teritoriju un mājokļu apsaimnieko-
šana 14%, sociālā aizsardzība 20%, 
atpūta, kultūra, reliģija 7%, vispārējie 
vadības dienesti 6%, sabiedriskā 
kārtība un drošība 1% un ekonomis-
kā darbība 1%. 
Pārskata gadā Ozolnieku novada 
pašvaldība turpināja darbu saskaņā 
ar Ozolnieku novada attīstības 
programmu 2012. – 2018.gadam un 
Ozolnieku novada Ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģiju 2012.-2036.gadam. 
Kā redzams pēc izdevumu struktū-
ras, galvenā prioritāte Ozolniekos 
vēl arvien ir izglītība. To apliecina arī 
lēmums par pašvaldības apmaksātu 
ēdināšanu pirmsskolas izglītības 
iestādēs un skolās 1.-9. klašu skolē-
niem. Papildus jau esošajiem, jauni 
Jauniešu centri tika atklāti Emburgā 
un Garozā. 
Galvenie saimnieciskie notikumi 
pārskata periodā bija saistīti ar 
infrastruktūras sakārtošanu, teritoriju 
labiekārtošanu un energoefektivitā-
tes uzlabošanas projektu realizāciju. 
Nozīmīgs ieguldījums iedzīvotāju 
ērtībām un pašvaldības/valsts pakal-
pojumu uzlabošanai 2015. gadā bija 
vienotā pakalpojumu centra izveide 
Emburgas pakalpojumu centrā 
“Vīgriezes”. 
2015. gadā pašvaldība subsīdijām, 
dotācijām un sociālajiem pabalstiem 
ir iztērējusi 334520 EUR. Līdztekus 
turpinājās pašvaldības SAC “Zemga-
le” uzturēšana un attīstīšana. Tika 
veikta B korpusa siltināšana, iekšpa-
galma labiekārtošana, lietus ūdeņu 
kanalizācijas novadīšanas izbūve. 
Ozolnieku komunālās saimniecības 
daudznozaru uzņēmums SIA “Ozol-
nieku KSDU”, kur Ozolnieku novada 
dome ir simtprocentīga kapitāla 
daļu turētāja 2015.gadā paralēli sev 
deleģētajām funkcijām realizējusi 
vairākus projektus, tajā skaitā jaunas 
šķeldas katlu mājas un siltumtīklu 
izbūvi. 
Arī nākamajā gadā pašvaldība 
turpinās iesākto iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes paaugstināšanā, turpinot 
izglītības, kultūras, sporta, sociālo pa-
kalpojumu attīstību, kā arī labiekārto-
jot, pilnveidojot un attīstot pilnvērtīgai 
dzīvei nepieciešamo infrastruktūru.
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Daudz pieminam Jel-
gavas PMK – 13 (meliora-
torus), bet labi panākumi 
bija arī Jelgavas ERMR. 
Izveidota 1968.gadā uz me-
lioratoru remonta darbnīcu 
bāzes. Uzņēmuma pirmais 
direktors Jānis Melders, 
bet no 1981.gada – Jev-
gēņijs Spolāns. No 1986.
gada novembra tika iegūts 
eksperimentālās rūpnīcas 
statuss. Līdz 1988.gadam 
bija plānota plaša rekons-
trukcija, pat darbagaldu ar 
skaitļošanas programmva-
dību uzstādīšana. Rūpnīcā 
tika rīkoti Vissavienības 
semināri, saņemti apbalvo-
jumi Vissavienības izstādēs 
Maskavā. Ozolniekos atra-
dās rūpnīcas centrs, bet 3 
filiāles citās vietās. Ozol-
nieku rūpnīcā augstā līme-
nī bija traktoru un ekska-
vatoru detaļu atjaunošana 
(metināšana, uzkausēšana). 
Jaunajā cehā bija paredzē-
tas transportiera līnijas ar 
adresāciju, t.i., detaļu ievie-
to konveijerā un, nospiežot 
vajadzīgo adresi, trans-
portē uz attiecīgo iecirkni.  
Tam laikam moderns cehs. 
Projektu izstrādāja Me-
liorācijas institūts, bet vēl 
gadu pilnveidoja rūpnīcas 
inženieri – tehniskās daļas 
vadītāja Māra Bluķa un gal-
venā konstruktora Arvīda 

Roziņa vadībā. Celtniecība 
sākās vēl pirms atmodas, 
bet iekārtas piegādāja no 
Ļvovas. Sākās straujas pār-
maiņas, 1990.gadā rūpnī-
ca kļuva par nomas uzņē-
mumu (vairs nebija valsts 
uzņēmums). 1991.gada 
jūnija jaunais korpuss bija 
uzcelts tik tālu, kā varējām 
redzēt pēdējos gadus pirms 
tā nojaukšanas. Tajā laikā 
skaidrs – detaļu restau-
rācijai nav pieprasījuma. 
Uzņēmums meklēja iespē-
jas ražot lauksaimniecības 
tehniku zemnieku saimnie-
cībām, labu noietu solīja 
sāktā betona maisītāju ra-
žošana, proti, rūpnīcas cen-
tās ražot brīvajam tirgum. 
Jaunajam ceham iegādātās 
iekārtas tika sagrieztas lūž-
ņos. Par rūpnīcas privati-
zācijas laiku izskan dažādi 
viedokļi. Rūpnīcas inženie-
riem un strādniekiem bija 
jāmeklē darbs citos uzņē-

mumos un arī jāpārkvalifi-
cējas.

Vairākus gadus pašval-
dības dienas kārtībā aktuāls 
bija jautājums par pames-
tās rūpnīcas – grausta Ozol-
nieku centrā nojaukšanu un 
teritorijas sakārtošanu. Šo 
gadu laikā celtne tika vai-
rākkārtīgi pārdota, līdz no-
nāca Īrijas uzņēmēja Noela 
Conroy rokā. Ar uzņēmēju 
tika panākta vienošanās par 
grausta nojaukšanu.

Šobrīd zemes gabals ar 
platību 1,4 ha tiek pārdots 
un, iespējams, varētu ie-
interesēt kādu no novada 
uzņēmējiem, jo tas atro-
das jaukta centra apbūves 
teritorijā ar iespēju būvēt 
industriālas būves, sabied-
riskās ēkas vai dzīvojamās 
mājas. 

Aigars Stillers un Solvita 
Cukere pēc A.Roziņa un 

A.Ziemeļnieka atmiņu 
stāstiem

aktualitātes

Par bijušās Jelgavas eksperimentālās 
remontmehāniskās rūpnīcas (Jelgavas 
ERMR) nepabeigto korpusu

Svinīgi atklāta jaunā šķeldas katlu 
māja Ozolniekos pie SAC „Zemgale”

3.maijā, piedaloties 
Ozolnieku novada pašval-
dības un SIA “Ozolnieku 
KSDU” pārstāvjiem, būv-
niekiem un novada iedzī-
votājiem, svinīgā gaisotnē 
Skolas ielā 9 (Ozolnieki) 
tika atklāta jaunā ES Kohē-
ziju fonda līdzfinansētā pro-
jekta ietvaros tapusī šķeldas 
katlu māja, tā iezīmējot bei-
gu posmu SIA „Ozolnieku 
KSDU” laika periodā no 
2015.gada līdz 2016.gadam 
realizētajiem projektiem 
„Šķeldas katlu mājas izbūve 
Ozolniekos” un “Siltumtīk-
lu izbūve Ozolniekos”.

Siltumtrases kopējais 
garums ir 2061 m, kas ek-
pluatācijā tika nodota 2015.
gada decembrī. Jaunā trase 
savieno koģenerācijas gāzes 
katlu māju Kastaņu ielā 2 
ar jaunuzcelto šķeldas katlu 
māju Skolas ielā 9, tādējādi 
apvienojot vienotā inže-
nierkomunikāciju tīklā SIA 
“Ozolnieku KSDU” apku-
rinātos objektus Ozolnieku 
ciemā.

Projekta mērķis ir Ozol-

nieku 
siltum-
apgādes 
sistēmas 
moder-
nizācija 
un efek-
tivitātes 
paaugsti-
nāšana, 
kā arī 
atjau-
nojamo 
energo-
resursu 
izman-
tošanas 
īpatsvara 
palie-
lināša-
na. Tā 
īstenošanas rezultātā SIA 
„Ozolnieku KSDU” arī tiks 
panākts kurināmā ietaupī-
jums un klientiem nodroši-
nāta pakalpojuma sniegša-
nas nepārtrauktība.

Kopējās abu projektu 
izmaksas ir 1’998’768,51 
euro. No Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonda lī-
dzekļiem ir saņemts līdz-

finansējums 828’016,55 
euro, savukārt finansējuma 
saņēmējs SIA “Ozolnieku 
KSDU” ir ieguldījis attiecīgi 
1’170’751,96 euro.

Katlu māju paredzēts 
darbināt uzsākot jauno 
apkures sezonu, savukārt 
testa režīmā tā tika iekuri-
nāta 2016.gada martā un  
siltums tika piegādāts tuvu-
mā esošajām mājām. 

Saistībā ar jaunpieņemto 
Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likumu no šā gada 
ūdens patēriņa skaitītāju 
uzstādīšanu un maiņu in-
dividuālajās dzīvojamās 
mājās veiks SIA „Ozolnieku 
KSDU”. Šīs izmaiņas neskar 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju dzīvokļu īpašniekus, 
kuru pienākums ir nomainīt 
skaitītājus savā dzīvoklī.

Pirms izmaiņām nor-
matīvajos aktos par ūdens 
patēriņa skaitītāja uzstā-
dīšanu, nomaiņu un ve-
rificēšanu individuālajās 
dzīvojamās mājās atbildīgs 
bija īpašnieks, kura pienā-
kums par saviem līdzek-
ļiem bija veikt mērierīču 
uzturēšanu atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem. Ar 1. 
janvāri šis pienākums ir 
uzticēts ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējam. 
Jaunais Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu likums 
ir definējis arī šo mērierīču 
nosaukumu, turpmāk tās 
sauks par komercuzskaites 
mēraparātiem.

„Ozolnieku KSDU” atbil-
stoši sagatavotam grafikam 
ir uzsācis pakāpenisku ko-
mercuzskaites mēraparātu 
nomaiņu, kuriem beidzies 
verifikācijas termiņš. Atse-
višķos īpašumos mērierīces 
tiks uzstādītas pirmo reizi, jo 
līdz šim individuālo dzīvoja-
mo māju īpašnieki to nebija 
izdarījuši. Pēc mērierīces 
uzstādīšanas objekti tiks 
periodiski apsekoti, lai pār-

liecinātos par ierīču pareizu 
darbību. 

Jaunais likums paredz 
pienākumu objekta īpaš-
niekam par saviem līdzek-
ļiem izbūvēt komercuz-
skaites mēraparāta mezglu, 
kurā ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējs uz-
stādīs jauno ierīci vai veiks 
tās nomaiņu. Lielākajā daļā 
māju novadā šādi mezgli 
jau ir izbūvēti un atrodas 
centrālajā ūdensvada ieva-
dā dzīvojamā mājā. Pienā-
kums izveidot šāda veida 
mezglu vairāk ir attieci-
nāms uz to māju īpašnie-
kiem, kur līdz šim nebija 
uzstādīti skaitītāji.

Lai izbūvētu mezglu, 
mājas īpašniekam jāvēršas 
SIA „Ozolnieku KSDU” ar 
iesniegumu par tehnisko 
noteikumu izsniegšanu ko-
mercuzskaites mēraparāta 
mezgla izbūvei. Pēc mezgla 
izbūves ir jāinformē SIA 
„Ozolnieku KSDU” darbi-
nieks Raitis Redeliņš, tālr. 
26329728, vai izpilddirek-
tors Agris Rozenfelds, tālr. 
29392373, lai uzņēmuma 
darbinieki uzstādītu mēr-
ierīci.

Uzņēmums izmantos 
augstas kvalitātes mērie-
rīces, kas aizsargātas gan 
pret mehānisku, gan mag-
nētisku, gan jebkādu citu 
nesankcionētu iejaukša-
nos, kā arī katra mērierīce 
tiek aprīkota ar numurētu 
plombu.

SIA „Ozolnieku KSDU”

Skaitītājus privātmājām 
mainīs SIA „Ozolnieku KSDU”

2016. gada pašvaldības 
projektu konkursam tika 
iesniegti 50 projektu ie-
sniegumi un pieprasīts 29 
010,22 EUR finansējums. 
No Ozolnieku pagasta sa-
ņemti 7 projektu iesniegu-
mi, no Cenu pagasta – 31, 
bet no Salgales pagasta – 12 
iesniegumi. No Cenu pa-
gasta lielais iesniegto pro-
jektu skaits veidojas, jo 7 
iesniedzēji iesnieguši pa 3 
projektiem, un 2 iesniedzē-
ji – 2 projektus. Pa 2 un 3 
projektiem iesnieguši arī 
citi iesniedzēji. Nolikums 
paredz šādu iespēju, taču 
tas nav domāts tā, ka, pie-
mēram, vienas mājas 3 ie-
dzīvotāji iesniedz katrs pa 
3 projektiem, lai uzstādītu 
9 bērnu rotaļu vai sporta 
laukuma elementus. Tāpēc 
projektu vērtēšanas komi-
sija nolēma, ka šādos, vie-
nādas tematikas iesniegto 

projektu, gadījumos tiks 
apstiprināts 1 projekts vie-
nā adresē vai vienai pare-
dzētajai darbībai. 

Projektu konkursa mēr-
ķis un viens no vērtēšanas 
kritērijiem ir pašu iedzī-
votāju līdzdalība un iegul-
dītais darbs projektu īste-
nošanā. No iesniegtajiem 
projektiem 40 projektos ir 
paredzētas dažāda veida – 
rotaļu laukuma elementu, 
sporta inventāra un tamlī-
dzīgas iegādes. Šādu pro-
jektu gadījumā iedzīvotāju 
līdzdalības faktiski nav, jo 
attiecīgo inventāru piegādā 
un uzstāda piegādātājs.

Vērtēšanas komisija šo-
gad ir apstiprinājusi 14 pro-
jektu iesniegumus. 

Diemžēl jāsaka, ka no 
lielā iesniegto projektu 
skaita ne visi pilnībā atbilst 
pašvaldības projektu kon-

Noslēgusies konkursam „Es 
zinu, varu un daru” iesniegto 
projektu vērtēšana 

(turpinājums 4. lpp.)
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„Salgales atbalsta biedrība” 7. 
maijā organizēja velobraucienu, 
lai apskatītu vēsturiskās un skais-
tās vietas Salgales pagastā. Kopā ar 
Emburgas jauniešu centru 25 km 
garajā velobraucienā apskatījām 
vairākus objektus - Emburgas pils-
kalnu, Vējdzirnavas, Vecās Salgales 
baznīcas drupas, “Mācītājmuižu”, 
Lielupes stāvkrastu pie pagasta ro-
bežas un pirmo skolas ēku Salgalē 
(19.gs.). Savukārt vēl stiprā Salga-
les skola Iecavas ceļa malā vairā-

kiem velobraucējiem 
atsauca atmiņā kol-
hozu laika grūtos un 
jautros brīžus.  Mūsu 
novadnieks un vēstur-
nieks Guntis Zemītis 
dalījās aizraujošos 
stāstos par redzētajām 
vietām. Ceļš mūs veda 
gar gandrīz nozudušo 
„Dauknu” mājvietu, 
kur savulaik dzīvojis 
rakstnieks un drama-
turgs Līgotņu Jēkabs. 
Turpat pāri laukam 

„Bieranti”, kuru kādreizējos iemīt-
niekus autors spilgti attēlojis savā 
lugā „Bierantos”. Lūkojoties pre-
tējā virzienā, nojaušamas kastaņu 
ieskautās „Billītes” – 20.gadsimta 
ievērojamo rakstnieku un publicis-
tu Edvarta Virzas un Elzas Stērstes 
mājas. Vēstures elpas pavadīti, at-
griezāmies Emburgā – savās mājās 
un tagadnē. Brauciena 23 dalībnie-
ki kopā pavadīja saturīgu dienu.
Edgars Paulovičs, „Salgales atbal-

sta biedrība”

darbīgie un talantīgie nOvadnieki

Apstiprināts Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2016. ga-
dam projekts - atbalsts jauniešu 
centru darbībai „Dāvana mūsu 
LATVIJAI!” ar mērķi veidot un 
stiprināt Ozolnieku novada jau-
niešu valsts gribu, piederības sa-
jūtu Lavijai un savam novadam.

Projektā plānota orientēšanās 
spēle ar kultūrvēsturiskiem un 
nozīmīgiem objektiem Salgales 
pagastā. Taps dāvana Garozai – 
apgleznots publisks objekts ar 
Latvijas tautiskajiem rakstiem un 
dāvana jauniešu centram –mūs-
dienīgas koka palešu mēbeles.

Ozolnieku novada jauniešu 
dienā tiks prezentēti projekta re-
zultāti, demonstrēta filma un at-
klātas jaunās Emburgas jauniešu 
centra telpas. 

Projekta gaitā Ozolnieku nova-
da jauniešu mediju grupa veidos 
video filmu par projekta gaitu un 

par projekta rezultātiem, ko pare-
dzēts prezentēt novada iedzīvotā-
jiem Ozolnieku novada jauniešu 
dienā  9. septembrī.

Visiem Ozolnieku novada jau-
niešiem būs iespēja pieteikties da-
lībai projekta aktivitātēs pie tuvākā 
jauniešu centra vadītāja vai, sazino-
ties ar Ozolnieku novada jaunatnes 
lietu speciālistu E. E. Deribo (ei-
nars.deribo@ozolnieki.lv). Projektā 
paredzēts iesaistīt 30 jauniešus no 
visa Ozolnieku novada. Projekta 
aktivitātes tiks īstenotas Garozas 
bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā.

Projekta finansējums EUR 
3474,22, kurš pilnībā tiek finan-
sēts Izglītības un zinātnes minis-
trijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2016. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros.

Einārs Ervīns Deribo, Ozolnieku 
novada pašvaldības jaunatnes lietu 

speciālists

Jaunieši projektā veidos 
dāvanas novadam

Iepazīst novada vēsturi, dodoties 
velobraucienā pa Salgali

Novada uzņēmēji pa-
teicas par iespēju 
piedalīties “Uzņēmēju 
dienās Zemgalē 2016”

30. aprīlī Zemgales Olimpis-
kajā centrā noslēdzās „Uzņēmēju 
dienas Zemgalē”, kur starp 180 
dalībniekiem piedalījās arī vai-
rāki Ozolnieku novada uzņēmēji, 
lai lepotos ar padarīto, atrastu 
jaunas tirgus iespējas un iepazītu 
sadarbības partnerus. Pasākumu 
organizēja Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera (LTRK) 
sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un 
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju 
asociāciju.

Plašajā izstādē vienkopus tika 
pulcēti gan zemnieki un lauk-
saimnieki, gan tirgotāji, ražotāji 
un pakalpojumu sniedzēji, kuri 
bija gatavi ar lepnumu parādīt 
Latvijā un jo īpaši Zemgalē radī-
to. Pasākuma laikā norisinājās 
arī Biznesa forums, individuālas 
diskusijas ar LTRK padomes 
locekļiem, uzņēmējiem un paš-
valdību pārstāvjiem, kā arī plaša 
kultūras pasākumu programma.

Uzņēmēji atzīst, ka konkuren-
ce tirgū ir liela, tāpēc ir svarīgi 
atgādināt par sevi un piedāvāt 
iespēju produktus nodegustēt. 
Šogad pirmo reizi Zemgales uz-
ņēmēju dienās ar pašvaldības fi-
nansiālu atbalstu tika organizēts 
kopstends novada uzņēmējiem.  
Stendā savu ražoto produkciju  
prezentēja trīs  uzņēmējas – SIA 
„Ķiploku pasaule” ķiploku  au-
dzētāja un pārstrādātāja Antra 
Zeiliņa, IU „TEPAT” pārstāve 
Maija Grosa ar ogu sukādēm un 
sīrupiem un rokdarbniece Sand-
ra Valaine ar izstrādājumiem no 
lina „Sanpo izšuvumi”. Gan izstā-
des ārpusē, gan iekštelpās Krown 

auto pretrūsas apstrādes iespējas 
demonstrēja novada uzņēmums 
SIA”Autoelegance”, „Agate Ho-
tel” iepazīstināja ar viesnīcas un 
restorāna piedāvājumu. Stendā 
bija pārstāvēti arī novada uzņēmu-
mi  SIA “EIRAS”, SIA „Skati AZ” 
SIA „Ferro Batuto” un kokaudzē-
tava „Bētras” – gan lai atgādinātu 
par sevi, gan lai iepazīstinātu ar 
saviem jaunumiem. Āra ekspozīci-
jā ar jaukām iespējām brīvdienās 
relaksēties pārvietojamā pirtiņā 
un kublā iepazīstināja novadnieks 
Ģirts Kalpiņš (SIA „Aizvedīsim”), 
savus ražotos gaļas izstrādājumus 
prezentēja „Iecēnu delikateses” un 
putojošo miestiņu – „Miķeļa alus 
darītava”.  

Izstādes dalībnieki – Ozolnieku 
novada uzņēmēji izsaka pateicību 
Ozolnieku novada domei un Attīs-
tības plānošanas daļai par sniegto 
iespēju piedalīties izstādē.

 „Uzņēmēju dienas Zemgalē 
2016” ietvaros, pašvaldības iz-
pilddirektors Jānis Počs paraks-
tīja sadarbības līgumu ar LTRK, 
ko pārstāvēja tās valdes priekš-
sēdētājs Jānis Endziņš. Līgums 
paredz savstarpēju sadarbību 
ar mērķi nodrošināt informāci-
jas apmaiņu un piesaistīt jau-
nus investorus uzņēmējdarbības 
attīstībai pašvaldības teritorijā. 
Aicinām visus interesentus sekot 
jaunumiem Ozolnieku pašvaldī-
bas mājas lapas sadaļas Uzņēmē-
jiem apakšsadaļā Aktualitātes, 
kur publicēsim aktuālo informā-
ciju uzņēmējdarbības veicināša-
nai.

Solvita Cukere

Noslēgusies konkursam „Es zinu, 
varu un daru” iesniegto projektu 
vērtēšana 
kursa mērķim un iecerei – iesaistīt 
novada iedzīvotājus sabiedriski no-
zīmīgu projektu iniciēšanā un īste-
nošanā. Kā pozitīvus piemērus var 
minēt Renātes Kuļominas iesniegto 
projektu „Laivu ceļš „Ozolnieki””, 
kur paredzēts organizēt talkas Ie-
cavas upes attīrīšanai no kritušiem 
kokiem, un Salgales atbalsta biedrī-
bas iesniegtos 2 projektus „Salgales 
loms” par teritorijas pie Lielupes 
Salgales pagastā sakopšanu, infor-
mācijas stenda izvietošanas un te-
rases izveidi. 

Jāatgādina, ka konkursā netiek 
atbalstīti ieguldījumi privātās te-
ritorijās (ja vien projekta rezultāti 
nav publiski pieejami) vai individu-
ālām vajadzībām, jo viens no gal-
venajiem projektu vērtēšanas kri-
tērijiem ir iedzīvotāju skaits, kam 
pieejami projekta rezultāti. 

Apstiprināto projektu iesniedzēji 
tiks informēti par laiku, kad jāiero-
das parakstīt projektu īstenošanas 
līgumi. Projekti jāīsteno līdz š.g.15.
septembrim, 2 nedēļu laikā pēc šī 
termiņa jāiesniedz atskaites.
Antra Pošeika, Attīstības plānošanas 

daļas vadītāja

(sākums 3. lpp.)
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Veselu gadu ilga starp-
tautisks projekts ‘’Kvali-
tatīva izglītība Ozolnieku 
novadā”, kas noslēdzās ar 
labāko skolēnu un skolo-
tāju apbalvošanu. Projek-
ta galvenais mērķis bija 
sekmēt izglītības kvalitāti 
novadā, bet, lai to sasnieg-
tu, bija jāuzlabo katras 
izglītības iestādes attīstī-
bas stratēģiskā plānošana.  
Projekta ietvaros tika veik-
ta mācību mobilitātes sa-
gatavošana un projekta 
realizācijas plānošana. 
Sekoja novada piecu izglī-
tības iestāžu vadītāju mā-
cību pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Apvienoto 
Karalisti Southamptonā. 
Pēc brauciena iegūtās kom-
petences un pieredze tika 
nodota pārējiem novada 
izglītības iestāžu vadītā-
jiem, vēršot uzmanību uz  
galvenajiem ieguvumiem 
– izglītības procesa plā-

nošanas attīstību, 
sadarbojoties visu 
pakāpju izglītības 
iestādēm. Uzmanī-
bas pievēršana kat-
ra audzēkņa perso-
nības kompetences 
veidošanai –„Katra 
diena kā iespēja!”. 
Pastiprināta uzma-
nība tika pievērsta 
drošības jautāju-
miem un katras 
iestādes attīstības 
plānošanai, apzi-
noties, kādā plā-
nošanas posmā tā 
atrodas pašreiz. Šī 
gada sākumā nori-
tēja seminārs Ozol-
nieku un Jelgavas 
novadu, Jelgavas 
pilsētas izglītības 
iestāžu vadītājiem „Valsts 
stratēģija izglītībā”, kam 
sekoja semināri Ozolnieku 
novada izglītības iestādēs. 
Paldies visām izglītības ies-

tādēm, kas dalījās pieredzē 
ar savu plānošanas modeli 
un to realizācijas iespējām. 

Māra Pūre, Ozolnieku nova-
da Izglītības nodaļa

Salgales pamatsko-
las skolēni, pirmsskolas 
audzēkņi, vecāki un dar-
binieki kopš 2008.gada 
aktīvi atbalsta biedrības 
“Latvijas zaļā josta” moto 
“Tīrai Latvijai” izpratnes 
veicināšanu un ieviešanu 
ikdienā, katru gadu pie-
daloties makulatūras un 
bateriju vākšanas kon-
kursos, nopelnot atlaižu 
kuponus muzeju apmek-
lējumiem, kopēšanai un 

zīmēšanai. Šajā mācību 
gadā ir savākti 50 kg izlie-
toto bateriju un 3,6 ton-
nas makulatūras, ierin-
dojoties 54.vietā no 443 
Latvijas skolām. 

Šogad skola iesaistījās 
jaunā projektā – savākt 
izlietotās elektropreces 
ar mērķi nopelnīt skolai 
dāvanu kartes Zvaigzne 
ABC veikalā. Akcijā iesais-
tījās 11 ģimenes, savācot 
1,5 tonnas elektropreču, 

kas 22.aprīlī ar a/s Bao 
transportu tika nogādā-
tas uz bīstamo atkritumu 
izgāztuvi. Šis kopīgais la-
bais darbs ierindoja mūsu 
skolu 37.vietā Latvijas 
mērogā 154 skolu kon-
kurencē. Esam ieguvuši 
kuponus galda spēļu iegā-
dei un tiesības piedalīties 
“Latvijas zaļā josta” festi-
vālā Lucavsalā, Rīgā.

Irēna Pauloviča, Salgales 
pamatskolas direktore

10.maijā Ozolnieku 
vidusskolā notika atraktīvs 
un izglītojošs pasākums – 
Lielā šķirošanas stafete kopā 
ar sporta deju dejotāju Martu 
Kalēju un sporta žurnālistu 
Armandu Tripānu. Pasā-
kumā piedalījās 3.b klase, 
kā arī piekto un sesto klašu 
skolēni. Skola pasākumu 
izcīnīja, piedaloties Latvijas 
Zaļā punkta radošo darbu 
konkursā „Mēs šķirojam. 
Pievienojies mums!” 5.b 
klases meiteņu Danielas Lau-
vas un Ērikas Žukauskas dar-
bi bija starp 10 labākajiem 
510 darbu konkurencē. 
Meitenes saņēma diplomus 

un balvas no pasākuma 
organizētājiem AS „Latvijas 
Zaļais punkts”.

Pasākuma laikā skolēni 
demonstrēja savu veiklību 
un mācījās pareizi šķirot 
atkritumus, pārbaudīja 
zināšanas par atkritumu 
pārstrādi, risināja krustvārdu 
mīklas. Pasākuma sponsori 
bija sarūpējuši dalībniekiem 
sulas, bet Ozolnieku novada 
atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmums SIA „Clean R” dā-
vāja gardu kliņģeri uzvarētā-
ju komandai.

Inta Vaškevica, Ozolnieku 
vidusskola

No 24. līdz 30.aprīlim 
Ozolnieku vidusskolā nori-
sinājās airaujoša Erasmus+ 
projekta „Skola, teātris un 
karjeras izvēle” radošā dar-
ba nedēļa, kuras laikā no-
vadā viesojās 50 projekta 
partnerskolu dalībnieki no 
Vācijas, Igaunijas, Turcijas 
un Itālijas, kopā ar saviem 
pedagogiem. 

Visiem iesaistītajiem 
skolēniem bija lieliska ie-
spēja dzirdēt un apgūt arī 
pārējo projekta partner-
valstu sarunvalodu. Projek-
ta norisi atbalstīja 13 Ozol-
nieku vidusskolas skolēni 
no 8.b, 10.a,b klasēm.

Skolēni apguva prasmes 
un zināšanas daudzpusīgās 
profesionālās darbības jo-
mās: aktiermeistarībā, ru-
nas mākslā, kustību māks-
lā, muzikālajās aktivitātēs, 
kostīmu darināšanā, grima 

veidošanā, dekorāciju vei-
došanā un skatuves deko-
rēšanā, kā arī pasākumu 
plānošanā, organizēšanā 
un īstenošanā, kas noslē-
dzās ar projekta nedēļas 
kulminācijas pasākumu 
– krāšņu mūziklu „Šahs”, 
kas bija projekta dalībnie-
ku kopējs radošais darbs. 
Mūzikla režisores lomā 

iejutās Ozolnieku Tautas 
nama direktores vietniece 
Madara Griba, kura lieliski 
prata rast saikni ar daudz-
nacionālo jauno aktieru 
saimi, veidojot skaistu mu-
zikāli izjustu pasākumu.

Irita Semane, 
projekta koordinatore

izglītība

Šogad Ozolnieku 
novada pašvaldības Iz-
glītības nodaļa izstrādāja at-
balsta programmu „Atbalsts 
bērnu un jauniešu vasaras 
nometnēm” ar mērķi rosināt 
novada organizācijas, iedzī-
votājus un iestādes organi-
zēt vasaras nometnes, pie-
dāvājot iespēju bērniem un 
jauniešiem lietderīgi pavadīt 
brīvo laiku vasarā, program-
mas īstenošanai atvēlot 2000 
EUR. Tika atbalstīti 4 pie-
teikumi par kopējo summu 
1946,80 EUR apmērā.

Atbalsta programmas ie-
tvaros ir apstiprinātas seko-
jošas nometnes:

Biedrība „Ozolnie-
ku novada daudzbērnu 
ģimeņu biedrība” - No-
metne Ozolnieku novada 
daudzbērnu ģimenēm. 2 
diennakšu nometnē Salgales 
pagasta Emburgā piedalīsies 
24 bērni kopā ar savu ģime-
ni. Kontaktpersona: Lelde 
Šantare, T. 26305496

Biedrība “Tuvu” - Va-
saras nometne jaunie-
šiem “Tuvu”. Nometne 
norisināsies nometņu centrā 
„Užavas”, jūras krastā. Da-
lības maksa - 45,00 EUR. 
Kontaktpersona: Zane Raut-

mane, T. 29186682
Biedrība  “CHEESE” 

- nometne “Veselā MIE-
SĀ vesels GARS!” Visa 
projekta laikā bērniem tiks 
parādīts, kā var dzīvot vese-
līgi un vienlaikus interesanti. 
Nometne norisināsies jūnija 
pirmajā nedēļā. Kontakt-
persona: Inta Vaškevica, T. 
29536705

Salgales evaņģēliski 
luteriskā draudze - Dien-
nakts nometne „Vara-
vīksnes spektrs”. Nomet-
nē jaunieši iesaistīsies savas 
dzīves kvalitātes uzlabošanā. 
Lai to sasniegtu, tiks rīkotas 
lekcijas, zibakcijas Embur-
gas ciemā, aktīvas nodarbī-
bas (nakts trase), ekskursija, 
prezentācijas materiālu ga-
tavošana. Nometnes mērķ-
auditorija ir 15-18 gadus veci 
jaunieši. Nometnes norises 
laiks – no 11. jūlija līdz 13. jū-
lijam. Kontaktpersona: Iluta 
Aleksīna, T. 29472848

Pieteikt dalību nomet-
nēm iespējams, sazinoties ar 
nometņu organizētājiem un 
Ozolnieku novada jaunatnes 
lietu speciālistu Eināru Er-
vīnu Deribo T. 29482315, 
e-pasts: einars.deribo@ozol-
nieki.lv. 

Veiksmīgi noslēdzies starptautiskais 
projekts skolu vadībāOzolnieku novada pašval-

dība šogad līdzfinansēs 
četras bērnu un jauniešu 
vasaras nometnes

Lielā šķirošanas stafete

Salgales skola – par tīru Latviju

5 valstu jauniešu kopprojekts 
stiprina starppriekšmetu saikni
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13.maijā plkst.16.00 Garozas pakalpojumu 
centra “Eži” 2.stāvā tika atklāta Rundāles no-
vada Pilsrundāles „Baltās mājas” gleznošanas 
studijas izstāde „Kā paradīzē”, kas apmeklētā-
jiem būs apskatāma līdz 15.jūnijam. Mākslas 
cienītājus priecē 22 gleznas un tās iespējams 
iegādāties. Gleznošanas studija „Baltā māja” 
dibināta 2005.gadā, kas ar saviem darbiem 

priecē skatītājus dažādos novados.
Uz izstādes atklāšanu bija ieradušās 

mākslinieces Matilde – Laura Ikerte ar 
meitu Artu Aurēliju Ikerti, Līga Žukauska 
un Kristīne Selane. Izstādē apskatāmas arī 
mākslinieku Vladimira Makavicka, Līgas 
Valneres, Lailas Uķes, Dainas Akmentiņas, 
Ingrīdas Ķēbers un Solveigas Ikertes glez-
nas.

Pasākuma dalībnieki varēja balsot par 
gleznām, kas iepatikušās. Lielāko balsu 
skaitu ieguva Artas Aurēlijas Ikertes „Vien-
radzis”, Kristīnes Selanes „Pāvs” un Līgas 
Žukauskas „Ūdensrozes”. 

Garozas Jauniešu centra bērni māksli-
niecēm dāvāja pašu vārītu pieneņu medu. Ve-
selīgais gardums izraisīja lielu interesi apmek-
lētājos. 

Izstādē ir dažāda vecuma dalībnieku darbi, 
kas ļauj iepazīt krāsu rotaļas no vienkāršām 
kompozīcijām līdz gleznām. 

Anda Plikša, Salgales pagasta kultūras darbiniece

kultūra

 2016. gada 11. maijā Ozolnieku Tautas 
namā notika VI Mazpilsētu un lauku mūzi-
kas skolu konkurss pūšaminstrumentu spē-
les audzēkņiem. Šogad Ozolnieku Mūzikas 
skolas organizētajam konkursam pieteicās liels 
skaits dalībnieku. Trijās vecuma grupās savu 
māku rādīja 107 jaunie mūziķi no 33 Latvijas 
mūzikas skolām. Vecākās un vidējās grupas 
konkursantu sniegumu vērtēja žūrija, kuras 
sastāvā bija trompetists, pūtēju orķestru diri-
ģents, Dziesmu svētku virsdiriģents Jānis Pu-
riņš, Juglas Mūzikas skolas, Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1. Mūzikas skolas saksofona spēles sko-
lotāja Ieva Sloka un Pārdaugavas Mūzikas un 
mākslas skolas un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mū-
zikas skolas flautas spēles skolotāja Inga Grīn-
valde. Jaunākās vecuma grupas dalībniekus 
vērtēja Jelgavas Mūzikas vidusskolas flautas 
spēles skolotāja Ginta Ozollapa, Profesionālā 
pūtēju orķestra „Rīga” mūziķi un skolotāji vai-
rākās Latvijas mūzikas skolās Maigonis Ma-
kars un Guntis Supe. 

Noklausoties un izvērtējot 60 I grupas kon-
kursantus vecumā no 9 līdz 11 gadiem, žūrija 
piešķīra 11 diplomus, bet ar izcīnīto 1. vietu 
apbalvoja saksofonisti Karlīnu Leimani no 
Tukuma Mūzikas skolas. 12-13 gadīgo pūtēju 
vecuma grupā sacentās 22 dalībnieki. Diplo-
mus par 1. vietu saņēma divas flautistes: Pau-
la Lāce no Dobeles MS un Inta Paula Briņķe 
no Ulbrokas MMS. Vecākajā grupā vecumā 
no 14 gadiem uzstājās 25 pūšaminstrumentu 
spēles audzēkņi, 1. vietu izcīnīja eifonists Ha-
ralds Puķe no Birzgales. 

Prieks, ka 2. pakāpes diplomus sa-
vās vecuma grupās saņēma arī Ozolnieku 
Mūzikas skolas saksofona spēles skolotāja 
Alberta Kekļas audzēkņi Kārlis Vagals un Re-
nāte Liepniece!

Pasākuma dalībniekus ar koncertu ieprie-
cināja Ozolnieku Mūzikas skolas pūtēju or-
ķestris un visi saņēma sertifikātus ar iegūto 
punktu skaitu un suvenīrus. 

Nākamgad izteikts priekšlikums rīkot at-
sevišķu konkursu flautas spēles audzēkņiem, 
ko uzņēmusies Ulbrokas MMS vadība. Prieks, 
ka konkursa popularitāte un dalībnieku skaits 
gadu no gada aug. 

Dina Tauriņa, Ozolnieku MS direktore

Konkurss Ozolniekos 
pulcē muzikāli 
apdāvinātus 
jauniešus

Reiz sensenos laikos Ozolniekos auga burv-
ju ozols ar zelta zīlēm galotnē, no kurām vien-
mēr atskanēja pasakaina dzeja un mūzika. Šīs 
zīles nekad nenobira un iepriecināja Ozolnie-
ku ļaudis visu gadu. Zīlēm piemita neparasts 
burvju spēks – tie cilvēki, kas pieskārās zelta 
zīlēm, kļuva ļoti talantīgi – sāka rakstīt dzejo-
ļus un lugas, dziedāt un dejot. Pateicoties ozo-
lam ar zelta zīlēm, Ozolniekos arvien vairāk 
saradās talantīgi cilvēki. Laikam ejot… Pasa-
kas turpinājumu varēja uzzināt festivālā „Zel-
ta Zīle 2016”, kas 29. un 30. aprīlī norisinājās 
Ozolnieku novadā – Ozolnieku Tautas namā, 
Ānes kultūras namā, Jāņa Čakstes dzimtas 
mājās „Auči”, Brankās un Salgalē – pavisam 11 
amatierteātru izrādēs. 

Skatītājiem divu dienu garumā tika pie-
dāvāts bagātīgs izrāžu repertuārs ar iespēju 
baudīt dažādu žanru un stilu iestudējumus. 
Mazos skatītājus iepriecināja Ādolfa Alunāna 
Jelgavas teātris ar spilgtu, azartisku un vitālu 
pasakas iestudējumu – T. Gabbe „PELNRUŠ-
ĶĪTE”. Kokneses amatierteātris piedāvāja 

emocionālu ģimenes tēmas risinājumu kamer-
izrādē S. Kalniņa „METĀLA ZIEDI”. Nakts iz-
rādē Ž. Anuijs „ANTIGONE” LU Studentu te-
ātris ieveda skatītājus dramatisku attiecību un 
konfliktu spēlē. Lielvārdes jauniešu teātra stu-
dija „Degsme” pārsteidza ar spilgtu aktierisku 
sniegumu, savdabīgi traktējot L. Stumbres 
viencēlienu „VĒJA STIKLS”. Tērvetes ama-
tierteātris „Trīne” ieveda skatītājus trīsdesmi-
to gadu atmosfērā, romantiski un mākslinie-
ciski viengabalaini atainojot E. Zālītes varoņu 
pārdzīvojumus izrādē „RUDENS ROZES”. 
Atraktīvu un inovatīvu iestudējumu „LELLE” 
parādīja Līvānu novada jauniešu teātris uz 
Salgales Mūzikas un mākslas skolas skatuves. 
Cilvēcisko attiecību līkločiem un meklējumiem 
skatītāji varēja izsekot Vircavas amatierteātra 
izrādē I. Šteinberga „KRĀSNS” Ānes kultūras 
namā. „Auču” muzeja atmosfēra savijās ar Ie-
cavas amatierteātra „ARTIS” G. Priedes lugu 
„TĒTIS UN MĀMIŅA JEB NIKLĀVA RIMŠAS 
NOSLĒPUMS” vispārcilvēcisko vērtību inter-
pretāciju. Branku Laulību zālē skatītāji iejutās 
Balgales amatierteātra izrādes „MIRKĻA MIE-
RINĀJUMS” varoņu likteņos. Ozolnieku Tau-
tas nama kamerzālē mūsu novada amatierteāt-
ris pulcēja skatītājus uz intriģējošu izrādi Š. 
Dileinī „MEDUS GARŠA”. Festivālu noslēdza 
“Gada izrādes 2015” pretendents - Ādolfa Alu-
nāna Jelgavas teātris ar A. Birbeles lugas ”KO-
RIDORS” spilgto iestudējumu par dzīvi - uz-
ticēšanos, uzdrīkstēšanos, cīņu un mīlestību…  
Festivāla gaisotne, aktieru mākslinieciskā at-
deve un skatītāju ieinteresētība ir garants „Zel-
ta Zīles” ceļojumam nākotnē. Sirsnīgs paldies 
par izdevušos festivālu visiem kolektīviem, 
režisoriem, organizatoriem un Ozolnieku no-
vada pašvaldībai! Tiksimies “Zelta Zīlē 2017”! 

Rita Barona, Ozolnieku novada Kultūras nodaļas 
vadītāja

„Zelta zīlē 2016” uzdzirkstī 
teātra spēles prieks

Paradīzes noskaņas 
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spOrts

No 6. līdz 8. maijam, 
trīs dienu garumā Ozol-
nieku sporta centrā no-
tika starptautisks boksa 
turnīrs, kas kopā pulcēja 
šī sporta veida pārstāv-
jus no vairākām valstīm. 
Mūsu sportisti pārliecino-
ši aizstāvēja novada godu, 
kopumā izcīnot 2 sudraba 
medaļas.

Boksa turnīrā „Ozol-
nieki Cup 2016” pieda-
lījās Latvijas, Igaunijas, 

Lietuvas un Īrijas boksa 
komandas. Diemžēl at-
braukt nevarēja Polijas un 
Zviedrijas pārstāvji, taču 
tas nemazināja turnīra 
spraigo gaisotni un intri-
gu, jo katrs no čempionā-
tā pārstāvētajiem klubiem 
vēlējās parādīt labāko 
sniegumu. Ozolnieku no-
vada boksa klubā trenējas 
12 sportisti, no kuriem 4 
piedalījās turnīrā, bet līdz 
finālam tika 2 novadnieki, 

izcīnot 2 sudraba medaļas 
- M.Tenčs svara katego-
rijā līdz 42 kilogramiem 
un A.Ivanovs svara katego-
rijā līdz 48 kilogramiem.

Gandarījumu sagādā-
ja ārvalstu klubu vadītāji 
un treneri, atzīstot, ka tik 
augstā līmenī organizētas 
sacensības viņi sen nebija 
pieredzējuši, tādēļ labprāt 
Ozolniekos atgrieztos arī 
nākamajā gadā.

Solvita Cukere

Aizvadītajā sezo-
nā Ozolnieku volej-
bolisti parādījuši la-
bus sniegumus - VK 
Poliurs/Ozolnieki 
Latvijas kausā un 
Latvijas Čempionātā 
izcīnīja 2. vietu, Bal-
tijas līgā - 3.vietu. Sa-
vukārt VK Ozolnieki 
Nacionālās līgas 2. 
divīzijā ieguva zeltu.

28. aprīlī piekta-
jā zelta finālsērijas 
spēlē pie pilnām Daugavas sporta 
nama līdzjutēju tribīnēm par Lat-
vijas čempionu titulu sīvi cīnījās 
Poliurs/Ozolnieki pret RTU/Ro-
bežsardze volejbolistiem, finālspē-
lē tomēr piekāpjoties pretiniekiem 
un izcīnot „sudraba” godalgas, bet 
„bronzu”, kā zināms, izcīnīja VK 
Biolars/Jelgava.

Pēc pirmajām finālsērijas spē-
lēm rīdzinieki bija vadībā 2-0, taču 
šīm spēlēm sekoja divas Poliurs/
Ozolnieki uzvaras, kas nozīmēja, ka 
pirmo reizi kopš 2008. gada Latvi-
jas augstākās vīriešu līgas čempio-
nu noskaidrošanā bija nepiecieša-
mas visas 5 sērijas spēles.

Finālspēles par Latvijas čempio-
nu titulu pirmā seta sākumā vadī-
bā bija Ozolnieku volejbolisti, taču 
RTU/Robežsardze spēja mainīt 
spēles gaitu un uzvarēt setā 25-22. 

RTU panākumi sekoja arī spēles ot-
rajā un trešajā setā, gūstot attiecīgi 
25-18 un 25-14 punktus.

Izšķirošajā spēlē Ozolnieku vo-
lejbolistu rindās dominēja Ansis 
Medenis, gūstot 16 punktus, un 
Armands Āboliņš ar 13 gūtajiem 
punktiem „Ožu” komandai. 

Šajā sezonā priecēja VK Ozolnie-
ki, kuri ar 3:0 uzvaru pār VK Valka 
(sērijā 2:0) jau otro gadu pēc kārtas 
izcīnījuši Nacionālās līgas 2. divīzi-
jas zeltu! Spēlētāji sezonu vērtē kā 
labu, pateicoties galvenā trenera 
Gunta Atara profesionalitātei, spē-
jai disciplinēt, motivēt sasniegu-
miem un personiskajam ieguldīju-
mam.

Volejbolisti ir pateicīgi uzticī-
gajiem līdzjutējiem, kas visu spēļu 
laikā aktīvi atbalstīja Ozolnieku ko-
mandas pretim panākumiem!

Ģimeņu auto foto orientēšanās 
sacensības gūst arvien lielāku atsaucību

Ar „zelta” un „sudraba” uzvarām 
noslēgusies volejbola sezona

4. Ģimeņu auto foto orientēša-
nās sacensības šogad norisinājās 
Lielās talkas dienā, kad daudzi no 
dalībniekiem uzreiz pēc talkas kopā 
ar ģimeni devās atpūtas braucienā. 
Auto foto orientēšanās sacensībās 
tie ir vismaz 9-10 objekti, kur saim-
nieki uzņem sacensību dalībniekus. 
Prieks, ka Ozolnieku novadā nav 
grūti atrast šādas saimniecības, uz-
ņēmējus, sportistus un iestādes.

Jau 4.gadu pēc kārtas sacensību 
dalībniekiem neapnika vizināties 
Šteinbergu ģimenes piedāvātajos 
bagijos, kā arī apmīļot Dombrov-
sku saimniecības staltos zirgus. 
Garozas pamatskolas sakoptajā 
teritorijā dalībniekus sagaidīja jau-
ni pārbaudījumi direktores Dinas 
Štelmaheres vadībā. Jau otro gadu 
Salgalē Andris Vincāns pārsteidza 
dalībniekus ar šautuves piedāvā-
jumu. Šogad tā bija loka šaušana. 

Jaunais sacen-
sību objekts 
“Jelgavas Ti-
pogrāfija” dau-
dziem dalībnie-
kiem izrādījās 
„cietais rieksts”, 
jo ātri brošūras 
veidā bija jāsa-
loka liela papīra 
loksne. Uzņē-
muma vadītājs, 
novadnieks 

Juris Sīlis izrādīja tipogrāfijas pla-
šās telpas un tehnoloģiskās ierīces. 
Vairākkārtējais Latvijas čempions 
ūdens tūrismā un raftingā Mārcis 
Laidiņš uzņēma dalībniekus ar kar-
stu pirti un pārbaudīja dalībniekus 
airēšanas meistarībā. Dalībnieki 
viesojās desu ražotnē Pauču ģime-
nes „Iecēnu delikatesēs”. Sacensību 
startā un finišā dalībniekus gaidīja 
pārbaudījumi ugunsdzēšanā, pir-
mās palīdzības sniegšanā un no-
mainot riepu automašīnai. 

Šogad čempionu godā Arņa 
Gulbja ģimene „Kauguri”, otrajā 
vietā Ivo Tauriņa ekipāža „Ezerma-
las” un trešajā vietā Uģa Skrupska 
ekipāža. Spartakiādes vērtējumam, 
komandas nostājās sekojoši: „Kau-
guri”, ”Ezermalas”, ”Aizupes”, ”Te-
telāne”, ”Centrs” un „Salgale”.

Irēna Leitēna, Ozolnieku Sporta 
centrs

Novada 7.spartakiādes volejbo-
la turnīram pieteicās 5 komandas. 
Lai komandām nebūtu ilgi jāgaida 
iziešana laukumā, uz pirmo sa-
nākšanas reizi tika aicinātas četras 
komandas. Kā pārsteigums - no 
„Centra” komandas ieradās tikai 
viens dalībnieks. Plānojot sacen-
sību grafiku, vienmēr ir vēlme 
nākt pretī komandām un nelikt 
braukāt, piemēram, „Garozas” ko-
mandai vakarā tikai uz vienu spēli. 

Saskaņojot ar pārējām koman-
dām, tika piedāvāts pirmdienas 
vakars. Taču „Ozokalna” koman-
da atteicās spēlēt kā pirmdienā, 
tā paredzētajā otrdienā, paziņo-
jot, ka viņi varot tikai trešdienā. 
Nākot pretī, trešdien ieradās trīs 
komandas, lai pa vienai spēlei iz-
spēlētu ar „Ozokalnu”. Diemžēl, 
pretinieks neieradās... Apspriežo-
ties ar komandu pārstāvjiem, tika 
nolemts, ka tai ir jābūt mācībai, 

jo jāciena ne tikai savas intereses, 
bet arī pretiniekus – „Ozokalna” 
komandai piešķirti zaudējumi. 
Gala rezultātā čempionu godā 
tika „Centra” komanda, sudraba 
medaļas „Kauguru” komandai un 
bronzas medaļas „Ezermalu” ko-
mandai. Jāpiezīmē, ka ar katru 
spēli, arvien labāk spēlēja „Garo-
zas” komandas volejbolisti.

 Irēna Leitēna, Ozolnieku Sporta 
centrs

7. spartakiādē noskaidroti novada labākie volejbolisti

„Ozolnieki Cup 2016” pulcē spēcīgus jaunos bokserus
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ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam 

jūnija jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams
jūnijā ielūdz

No 1.jūnija līdz 4. jūlijam Jura Libeka gleznu 
izstāde “Mijkrēšļa kaprīze” Ozolnieku Tautas 
namā

2016. gada 14. jūnijs – 75 gadi deportācijai
Aicinām pieteikties novada politiski 
represētos iedzīvotājus un interesentus!
 14:00 Piemiņas pasākums Jelgavā,  
Svētbirzē - izbraukšana no Ozolnieku novada 
domes plkst.13:40
 Ekskursija uz Salgales pagasta 
ievērojamākajām vietām 
 Klusuma brīdis pie politiski represēto 
pieminekļa Garozā 
 18:00 Garozas pakalpojuma centra „Eži” zālē 
koncerts un tikšanās ar mācītāju Gunti Kalmi. 
Organizators – Ozolnieku novada Kultūras nodaļa 
Pieteikties līdz 10. jūnijam pa tālr. 26525350 (Rita Barona)

Līgosim kopā 23. jūnijā Ozolnieku novadā! 
Aptieķniece Līga ielūdz visus novada 
iedzīvotājus uz teatralizētu koncertuz-
vedumu „Es tevi satiku nenoskūpstītu…”. 
Piedalās – Ozolnieku amatierteātris, ansamblis 
“Procesā” un deju kopa “Ozolnieki”. Režisore 
Madara Griba. 
 Plkst. 18:00 Garozas centrā, Salgales 
pagasts, plkst. 20:00 Zaļumballe ar grupu 
„Mītavas soļi”. 
 Plkst. 20:00 Ānes ciemā, plkst. 21:00 – 
04:00 Līgo dejas ar DJ  
 Plkst. 22:00 Ozolnieku Jāņu pļaviņā, plkst. 
23:00 Zaļumballe ar Baumaņu ģimenes kapellu 
Ieeja ar labu veselību un priecīgu prātu!  
Organizators – Ozolnieku novada Kultūras 
nodaļa, Info: 26525350, 63050144,  
www.ozolnieki.lv

aizsaulē  
aizgājuši

jānis Rutkovskis  1948
Elmārs Audze  1939
Osvalds Štrēms  1924
Astra Ozoliņa  1934
Valija Smirnova  1942
irina Graščenkova  1944
jānis Liepiņš  1948
ivans Komars  1948
Anatolijs Turs  1951
nikolajs Greivulis  1926
jaņina Matus  1942
juris Baumgartens  1943

Spodru Romuli
ivanu Lopuhu
Dzidru Stinku
irmu Babčuku
Lidiju Mišinu
Skaidrīti Silakalnu

Ņinu Kuročkinu
Mariju Sutiku
jāni Putniņu
Robertu Kalniņu
āri Puiškinu
Monikai Streļčai -90!

Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa 
aicina informēt pašvaldību par savu 

tuvāko cilvēku nozīmīgajām kopdzīves 
gadadienām. Mēs lepojamies ar savām 

stiprajām ģimenēm!
Informāciju var sūtīt uz e-pastu: avize@ozol-

nieki.lv vai diana.pavlovska@ozolnieki.lv.

Ozolnieku bērnu un jauniešu centrs izsludina akciju 
„Pogojam zaļi un dzelteni” 

Akcijas uzdevums ir savākt dažādu formu un lieluma 
pogas. No savāktajām pogām tiks izveidots Ozolnieku 
bērnu un jauniešu iniciatīvu centra logo. Pogām jābūt 

noteiktās krāsās - zaļām un dzeltenām. 
Pogas jānogādā Ozolnieku bērnu un jauniešu centrā vai 

Ozolnieku bibliotēkā līdz 29. jūlijam, Rīgas ielā 29. 
Trīs aktīvākos vācējus gaida pārsteiguma balvas. 

Sintija Ciša (tālr. 20462386), Sintija.Cisa@ozolnieki.lv

Apmeklētājiem durvis vēris jauns bērnu preču 
veikals „RIO”  Ozolniekos,  

Rīgas ielā 44 ( ELVI veikala ēka).

Ozolnieku novada 
daudzbērnu ģimeņu 
„jāŅU MāCĪBAS!”
2016. gada 19. jūnijā plkst.11.00
Ozolnieku novada, Cenu pagasta 
„Caunītēs”

Radošās darbnīcas 
 VAINAGU PĪŠANA bizītē - katram jānāk ar zāļu un ziedu klēpi
 LĀPU DARINĀŠANA 
 LĪGOTŅU MĀCĪŠANĀS 
 JĀŅU GUDRĪBAS 
Darbu izvērtēšana, priekšnesumi, dižošanās
Danči, rotaļas, aktīvāko dalībnieku apbalvošana
Gaidīsim Ozolnieku novada daudzbērnu ģimenes!
Pieteikšanās pasākumam: daudzberni@ozolnieki.lv, 
vai 29229482
Atbalstītājs: Ozolnieku novada pašvaldība, projekta
 „Es zinu, varu un daru” ietvaros.

2016. gada 20. augustā notiks  
Garozas pamatskolas absolventu un bijušo 

skolas darbinieku salidojums,  
veltīts skolas 130 gadu jubilejai. 

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 15.00 līdz 16.00. 
Pēc svinīgā pasākuma – tikšanās un atmiņas pie 
sarūpētajiem groziņiem. Vakara gaitā būs iespēja 
iegādāties suvenīrus, kas simbolizē mūsu skolu.

Izdošanai tiek gatavota grāmata par Garozas skolu, 
tāpēc būsim pateicīgi par jaukiem atmiņu stāstiem, 
fotogrāfijām, vēstures faktiem, sevišķi par pirmskara 
un kara laika periodu skolas dzīvē, kā arī ziņas par 
izsūtīšanu. Grāmatu varēs iegādāties salidojuma 
laikā. Būsim arī pateicīgi par ziedojumiem grāmatas 
izdošanai. Ziedojuma konts: Ozolnieku novada dome, 
LV19HABA0551009450870. Maksājumā norādīt 
ziedojuma mērķi - Garozas pamatskolas grāmatas 
izdošanai.

Lai vienmēr ir ko citiem dot, 
Lai vienmēr ir ko samīļot, 
Lai vienmēr ir kāds, kura dēļ 
Nav it nekā no sevis žēl.

ārija Lakmute  
saņem Atzinības rakstu  

un „sudraba” spalvu

Par ilggadēju priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu amata 
pienākumu pildīšanu Tieslietu ministrija apbalvojusi 

bijušo Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 
Āriju Lakmuti ar II pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības 

rakstu un „sudraba” spalvu.  
Apsveicam!

Datums
05.06.2016

05.06.2016

18.06.2016

01.06.2016
08.06.2016
15.06.2016
22.06.2016
29.06.2016

Sporta pasākumi
iELūDZ OZOLniEKi
Skriešanas seriāla 3.kārta
Ozolnieku novada SPARTAKiāDE
Pludmales volejbols 
Ozolnieku novada SPARTAKiāDE
Mini Futbols
SKRiEŠAnAS KOPTREniŅi 
„OZOLniEKU APĻi”

Ozolnieku sporta centra pasākumi jūnijā
Plkst.
10:00

11:00

11:00

18:00

23. jūlijā Ozolnieku novada svētki 
“Ar saknēm novadā” 

Tēma “Kā pasakā…”

Svētku ieskaņā 16.jūlijā plkst.10.00 ekskursija uz 
Ozolnieku novada tūrisma objektiem. Pieteikšanās 
pa tālruni 63005447 vai e-pastu: tic@tornis.jelgava.lv 

 15:30 Gājiens no Ozolnieku vidusskolas 
(pulcēšanās 14:45 ar ziediem un zaļumiem ziedu 
ceļu veidošanai, pieteikuma anketas iestādēm, 
uzņēmumiem www.ozolnieki.lv) 
 16:00 Atklāšanas koncertuzvedums „Īsa 
pamācība buršanā” (Novada amatiermākslas 
kolektīvi) 
 17:00 Muzikāla rotaļprogramma „Sunīša Pluto un 
Runča Fēliksa noslēpumainā brīnumu grāmata”  
 18:00 Viduslaiku izklaides - bruņinieku turnīrs un 
galma dāmu dejas 
 19:00 – 24:00 Gaisa balons „Pacelties debesīs” 
(labvēlīgos laika apstākļos) 
19:30 Grupa „Tērvete” 
 21:00 Grupa „Antikvariniai Kašpirovskio  
dantys” (LT) 
 23:00 Grupa „ElektroFolk” 
 24:00  Svētku uguņošana 
 00:15 – 04:00 Nakts ballīte ar grupu 
„Mākoņstūmēji”  
Aktivitātes un atrakcijas stadionā 
 14:00 - 19:00 Amatnieku un mājražotāju  
gadatirgus  
 16:00 – 18:00  Vizināšanās ar „Free Eagles”  
motokluba motocikliem 
 16:00 – 19:00 Radošās darbnīcas un EBRU māksla 
uz ūdens virsmas 
 14:00 – 20:00  Mazuļiem - rotaļu laukums „Bosiks” 
un uzpūšamais ūdens baseins, aģentūru „Remoss” 
un „Sniega cilvēks” tūrisma, veiklības un spēka  
atrakcijas bērniem un pieaugušajiem 
 14:00 – 23:00 Atrakciju parks „Adrenalinas” 
(LT) – gumijlēkšanas batuti, piepūšamās atrakcijas 
„Klauns”, „Kuģis”, karuselis, šautuve „Jautrie lielgabali”

Pie Ozolnieku ezera 
 07:00 – 15:00 Koptreniņi  
 11:00 – 17:00 Latvijas čempionāts un Ozolnieku 
novada domes kausa izcīņā virves vilkšanā 
Ieeja uz pasākumiem bez maksas! 
Aicinām pieteikties sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus 
izbraukuma tirdzniecībai un mājražotājus, amatniekus, 
lietišķās mākslas meistarus tirdziņam Ozolnieku novada 
svētkos 23. jūlijā! Pieteikšanās anketas – www.ozolnieki.lv 
Organizators – Ozolnieku novada Kultūras nodaļa,  
www.ozolnieki.lv tautasnams@ozolnieki.lv,  
T. 26525350, 63050144

Ozolnieku veterinārā klīnika veic suņu reģistrāciju 
un mikročipēšanu gan uz vietas klīnikā Ozolniekos, 
Meliorācijas ielā 2, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 
27788278, gan izbraukumā. 
Lūgums pieteikties vizītei vismaz dienu iepriekš! 
Katru JŪNIJA SVĒTDIENU vetārsts izbrauks uz suņu 
mikročipēšanu un reģistrāciju mājas vizītē bez maksas. 
Jāmaksā būs par čipošanu un reģistrāciju. Vienlaikus  
var pieteikt arī vakcināciju.  
 Marina Mihailova, PVD pilnvarotā veterinārārste,  
tālr. 26323043


